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Ata da 6ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar 

Contratação de Empresa para coletar resíduos sólidos domésticos (exceto coleta seletiva) 

no território do Município de Osório, RS e transportá-los até a central de triagem de 

resíduos, localizada na Estrada Municipal José Oliveira Ouriques, n° 3000, km 3, 

localizada em Capão da Areia, neste Município de Osório. 

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e vinte minutos, 

no Plenário Francisco Maineri, na Câmara de Vereadores de Osório, local destinado para a 

realização dos trabalhos, reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, sob a Presidência do 

Senhor Martim Tressoldi, com a presença dos seguintes Vereadores: Fábio Alves da Silveira, 

Vice-Presidente; Charlon Diego Müller, Relator. O Senhor Presidente abriu os trabalhos 

explicando os motivos da reunião, a qual se presta para a entrega do Relatório Final. De 

imediato, o Senhor Presidente Vereador Martim Tressoldi, solicitou para que o senhor relator 

procedesse com a leitura da ata da última reunião, sendo lida e aprovada, após foi designada a  

próxima reunião para dia dezenove de outubro de dois mil e vinte às dez horas. Nada mais 

havendo a ser discutido o Senhor Presidente encerrou a presente reunião às dez horas e 

quarenta e cinco minutos, cujo inteiro teor encontra-se gravado, sendo que para constar, eu 

Gessiane Conceição Silveira da Silva........................, secretária desta Comissão, lavrei a 

presente Ata, a qual após lida e aprovada segue assinada por todos para que produza os efeitos 

legais. Sala da Comissão em vinte e oito de setembro de dois mil e vinte.  

 

 

 

Ver. Martim Tressoldi                Ver. Fabio Alves da Silveira      Ver. Charlon Diego Müller 

 
     Presidente da CPI                    Vice- Presidente da CPI                     Relator da CPI 


